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g 
NÁVOD PRO AIRSOFTOVÉ ZBRANĚ NA AAA A AEP 

AKUMULÁTORY 
  

 

Ze zákona č. 119/2002 Sb.: 

Zbraně kategorie D, do kterých se řadí tento výrobek nebo střelivo do těchto zbraní, může nabývat do vlastnictví a 
držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této 
zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba. Dodržujte ustanovení zákona pro manipulaci se 
zbraní a související předpisy, především to, že zbraň je zakázáno viditelně nosit a užívat na místech volně přístupných 
veřejnosti nebo ji vydávat za ostrou. Nedodržením zákonných ustanovení, či zneužitím výrobku se vystavujete riziku 
postihu pro trestný čin, nebo se můžete stát obětí legální obranné akce včetně použití zbraně. Při exportu zbraně či 
použití v zahraničí se informujte o zákonných podmínkách pro držení a užívání v cílovém státu i tranzitních zemích. 
 

AIRSOFTOVÁ ZBRAŇ NENÍ HRAČKA, ALE STŘELNÁ ZBRAŇ 

 
Základní bezpečnostní ustanovení a jiné všeobecné informace: 
Před první manipulací se zbraní si pečlivě prostudujte návod k použití a seznamte se se záručními podmínkami. 
Předejdete tak možnému poranění, nebo vzniku škod v důsledku neodborné manipulace. Vždy dbejte maximální 
opatrnosti, dodržujte ustanovení tohoto návodu a obecná bezpečnostní pravidla pro užívání zbraní. BB projektily 
nemají energii střelby z klasické vzduchovky, přesto mohou způsobit vážné poranění očí, bolestivé otlaky, uražení 
zubu nebo poškodit zasažené předměty. Zbraň používejte jen na bezpečných místech, nemiřte úmyslně ani 
v nepozornosti na lidi, zvířata a křehké předměty (sklo, světla, elektronika, atd.). Při střelbě vždy používejte ochranné 
pomůcky, jako jsou brýle, masky a další. Mějte na paměti, že vystřelené kuličky se mohou odrazit. Nemanipulujte se 
zbraní pod vlivem návykových a omamných látek. Zbraň ani střelivo nenechávejte bez dozoru, uschovejte je na 
bezpečném místě mimo dosah nepovolaných osob a dětí. Při přenášení zbraň vždy zajistěte, vyjměte zásobník a 
vložte do bezpečnostního obalu. Zbraň je dodávána v bezpečném obalu, který umožňuje její skladování i transport. 
Při případném předání zbraně další osobě předejte i tento návod k použití. 
 
Obecné ustanovení pro údržbu a užívání: 
Zbraně pro airsoft jsou vyráběny především z plastu nebo křehkých kovových slitin, proto je nutné s nimi zacházet 
s opatrností. Nevhodným užíváním či používáním dětmi může docházet k rychlému opotřebení a poškození vnitřních 
i vnějších mechanismů zbraně a jejího příslušenství. Rozebírání, upravování a změny součástek zbraně či jiné zásahy 
do zbraně jsou přísně zakázány. Opravy musí vždy provádět autorizovaný servis. Upravování a manipulace se 
součástkami může vést ke zranění dotyčné osoby či třetích osob, dále také k nevratnému poškození zbraně. 
Používejte vždy pouze schválené příslušenství a střelivo. Nikdy nepoužívejte již použité, poškozené nebo znečištěné 
střelivo. Při promazávání zbraně je dovoleno používat pouze prodejcem schválené prostředky. Zakázáno je používat 
výrobků agresivních vůči gumovým, plastovým a slitinových součástkám. Důležité pro správnou funkčnost zbraně je 
podstoupení pravidelných prohlídek zbraně v autorizovaném servise, především když zbraň projeví známky 
opotřebení či znečištění. Užívání poškozené zbraně je nebezpečné jak uživateli, tak i zbrani, na které může dojít 
k nevratnému poškození. Na druhotné závady vzniklé v důsledku provozního opotřebení a zanedbání údržby se 
nevztahuje záruka, bylo-li možné jejich vzniku zabránit včasnou opravou. 
Zbraně s elektrickým pohonem jsou uzpůsobené pro zábavnou a terčovou střelbu jednotlivými ranami či dávkou. 
Jsou určeny výhradně ke střelbě celoplastovými projektily BB 6mm. Píst je natahován elektromotorkem poháněným 
AEP akumulátorem či AAA bateriemi (baterie a nabíječka zpravidla nejsou součástí balení). 
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Výrobce ani prodejce nenesou právní zodpovědnost za škody a zranění vzniklá používáním či plynoucí z vlastnictví 
této zbraně, které jsou v rozporu s návodem k použití, nebo odporují platným právním normám v zemi užití.  
Základní popis zbraně: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimo určité tvarové odlišnosti je převážná většina zbraní v ovládacích prvcích jednotná. Tento ilustrační  
nákres slouží k pochopení používaných pojmů 
 

Baterie a nabíjení: 

Informace o baterii a nabíječce včetně návodu k nabíjení jsou u těchto produktů. Používejte vždy baterie příslušného 

typu, doporučených napětí a kapacit! Před manipulací s baterií zbraň vždy zajistěte. Nikdy netiskněte spoušť či 

nemanipulujte s přepínačem režimu střelby, manipulujete-li s baterií! 

Baterie se do zbraně vkládají dle obrázků v cizojazyčném návodu. AAA baterie se ve většině případů vkládají do 

pažbičky zbraně, AEP akumulátor se pak většinou umisťuje pod závěr zbraně. Při vkládání baterií postupujte opatrně 

v pořadí dle obrázků. Dejte pozor na správné připojení polarity baterií! 

 

Plnění a manipulace se zásobníkem: 

- Zbraň zajistěte. 

- Stiskněte pojistku či páčku uvolnění zásobníku. Vysuňte zásobník opatrně ven ze šachty. Dejte pozor na 

samovolné vypadnutí na zem! 

- Zásobník plňte shora, vtlačováním kuliček vždy po jedné. Při plnění musíte překonat malý odpor pružinky 
zásobníku. Pokud je zásobník opatřen pružinkou s jezdcem, stahujte ho postupně dolů tak, aby šla kulička 
volně vložit. Pozor, jezdec nikdy nestahujte víc, než je nutné.  

- Maximální kapacita zásobníku je obvykle uvedena číslem u obrázku zásobníku v návodu výrobce - 
přeplněním zásobníku může dojít k poškození zásobníku či zbraně. Pamatujte, že i po vložení poslední kuličky 
musí jít pružinka ještě mírně stlačit. 

- Naplněný zásobník zasuňte zpět do zbraně, až zapadne jeho západka. 
- U některých zbraní zůstává mezi zásobníkem a hlavní několik kuliček, které nejdou vystřelit. Jsou buď 

zablokovány v těle zbraně, nebo po vyjmutí zásobníku vypadnou. Toto není závadou výrobku. 



Sídlo společnosti: 
Pavel Vlach 
Partyzánská 802 
683 23, Ivanovice na Hané 
Česká republika 
IČO: 76479633 
DIČ: CZ8909135103 

Prodejna a servis: 
Airsoft-online.cz 
Maxima Gorkého 408 
682 01, Vyškov 
Česká republika 

Kontakt: 
Telefon: + 420 775 106 530 
Email: info@airsoft-online.cz 

   

 

 

www.airsoft-online.cz - Pavel Vlach, tel.:+420 775 106 530, e-mail: info@airsoft-online.cz                     strana 3 z 4 

 

Přepínač režimu střelby: 

Pro přepínání mezi jednotlivými režimy střelby (jednotlivé rány - dávka) a polohou zajištěno použijte přepínač režimu 

střelby, viz. „základní popis zbraně.“ Přepínač vždy posuňte do přesné polohy, manipulujte s ním opatrně.  

Je-li stisknutá spoušť, s přepínačem střelby nemanipulujte! 

Seřizování Hop-up: 
Je-li zbraň vybavena regulovatelným hop-up systémem je nutné jej seřídit vždy před zahájením střelby, nebo při 
každé změně váhy kuliček, či okolní teploty. Seřiďte hop-up systém vždy nejprve do polohy úplně vypnuté (směr 
normal) a pak postupně přidávejte hop-up dle letu vystřelené kuličky tak, aby byla její trajektorie rovná po co 
nejdelší dráhu letu.  
Začne-li se kulička zvedat, hop-up uberte. Stoupá-li kulička i při maximálně staženém hop-up, je nutné použít těžší 
kuličku. Naopak klesá-li kulička, je nutné hop-up přidat (směr hop-up). Klesá-li stále i při maximálním dotažení hop-
up, je nutné použít lehčí kuličku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozor! Vlivem příliš dotaženého hop-up může dojít k ucpání hlavně! 
 
Střelba: 

- Vždy používejte ochranné brýle! 
- Do zbraně vložte baterii dle obrázků v cizojazyčném návodu. 
- Zkontrolujte nastavení hopu-up a mířidel. 
- Nabijte zásobník postupem popsaným výše a vložte jej do zbraně. 
- Zbraň odjistěte - zvolte jednotlivé rány nebo dávku. 
- Pevně uchopte tělo zbraně do ruky, nedržte zbraň za zásobník ani za závěr zbraně. 
- Připravte se k výstřelu, přiložte ukazováček ruky držící tělo zbraně na spoušť a zamiřte na zvolený cíl. 

(Nemiřte na lidi, zvířata, ani křehké předměty!). Plynule stiskněte spoušť. 
- Zbraň nepřetěžujte, prodloužíte tak její životnost. 
- Nestřílejte naprázdno, může dojít k poškození zbraně. Nepoužívejte zbraň v teplotách pod +10°C! 
- Po výměně zásobníku a občas v průběhu střelby může dojít k výstřelu naprázdno, toto není závadou zbraně! 
- Po vystřílení zásobníku zůstává několik kuliček v šachtě, příp. vypadnou při uvolnění zásobníku, toto není 

závadou zbraně! 
- Po ukončení střelby vždy zbraň znovu zajistěte!  
- Před uložením zbraně vždy vybijte zásobník a výstřelem do bezpečného směru se přesvědčte, nezůstala-li 

kulička v hlavni! Zbraň vždy očistěte a osušte.  
- Neužívejte zbraň v prašném, vlhkém a agresivním prostředí. Zabraňte ucpání hlavně a vniknutí nečistot 

(zejména prachu a kamínků či písku) do zbraně a zásobníku. Znečištění či vlhkost zbraň poškozuje. 

 
Další příslušenství: 
Pro manipulaci s dalším příslušenstvím dodávaným ke zbrani se řiďte návody k použití tohoto příslušenství.  
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Uživatelská údržba zbraně: 

- Po použití očistěte zbraň a zásobník na vnějších plochách suchým či vlhkým hadříkem (je-li znečištěna) 
- K čištění hlavně užívejte přímo určené vytěráky s bavlnkou či vatičkou, věnujte pozornost hop-up gumičce, 

aby nedošlo k jejímu poškození či znečištění. Po čištění hlavně vždy vytřete přebytečný olej. 
- Na promazání a čištění zbraně lze použít výhradně silikonový olej doporučený prodejcem. Nikdy nepoužívejte 

přípravky agresivní ke gumě, plastům či slitinám (např. oleje na zbraně, WD 40, Balistol, atd.) 
- Opravy zbraně i po skončení záruky svěřujte vždy odbornému servisu. 
- Servisu vždy předkládejte zbraň úplnou, v originálním balení a s podrobným popisem závady, včetně popisu 

jejího vzniku. 
- V případě reklamace záruční závady je nutné předložit originál vyplněného záručního listu a záznamy o 

případných předchozích opravách.  
 
Záruční a reklamační podmínky: 
Záruka na výrobek je poskytována ve smyslu platných zákonů po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se 
vztahuje výhradně na výrobní vady výrobku, které se projeví při jeho užívání v souladu s návodem k použití a 
platnými zákony a dodržováním ustanovení řádné uživatelské údržby, reklamačních podmínek a ostatních 
předepsaných norem.  
 
Reklamační nároky se nevztahují zejména na: 

- běžné provozní opotřebení vnějších a vnitřních ploch zbraně, třecích ploch a dílů mechanismů, rámu, pístu, 
válce, natahování, spoušťového mechanismu, pojistky, hop-up gumičky, těsnění a na vady následně 
způsobené jejich provozním opotřebením. 

- závady a poškození způsobené neodbornou či nešetrnou obsluhou, manipulací či uložením zbraně, zejména 
vzniklé užíváním v rozporu s návodem k použití či běžnými zvyklostmi, nebo závady způsobené na výrobku 
dětmi. 

- mechanicky poškozené zbraně a jejich součástky vyjma prokazatelných a podstatných výrobních vad 
materiálu a poškození způsobených při výrobě včetně následných vad těmito závadami způsobených. 

- zbraně a jejich díly poškozené lomem, pokud není v ploše lomu patrný podstatný vliv materiálové vady, 
zejména pak křehké lomy vzniklé v důsledku užívání zbraní při teplotách pod +15°C. 

- zbraně ucpané nevhodným druhem střeliva či cizími předměty a tím způsobené následné vady, nebo zbraně, 
v nichž byl užíván dovozcem neschválený druh střeliva. 

- zbraně ucpané či poškozené nesprávným nastavením hop-up systému. 
- zbraně poškozené vniknutím nečistot (prachu, písku, tekutin aj.) 
- zbraně neúplné, rozmontované, upravené, nebo modifikované zákazníkem či neautorizovaným servisem 

včetně úprav vnějších ploch, vnitřních dílů, pružiny, kontaktů atd. 
- zbraně, u nichž závadu způsobilo, nebo se na jejím vzniku mohlo podílet nevhodné, či dovozcem neschválené 

příslušenství. 
- zbraně poškozené vlivem použití nesprávných maziv, nedostatečně mazané, či poškozené přemazáním. 
- veškeré závady vzniklé při používání zbraní při teplotách pod +15°C  
- závady vzniklé nevhodným druhem akumulátoru či jeho nevhodným zapojením. 
- zbraně nevhodně či nedostatečně udržované a servisované. 

 
Bude-li servisem nalezena vada, na kterou se nevztahuje záruka, nebo shledáno porušení záručních podmínek, hradí 
veškeré náklady spojené s opravou výrobku zákazník. Podmínkou uplatnění reklamace je předložení úplně 
vyplněného záručního listu a nejlépe dokladu o zakoupení zbraně. Zbraň k reklamaci předávejte kompletní 
v originálním balení, které je uzpůsobeno pro její bezpečný transport. Předáte-li zbraň k reklamaci bez tohoto obalu, 
neručíme za její případné poškození během dopravy a uložení. K reklamované zbrani přiložte průvodní dopis 
s popisem závady. 


